Informacja o naborze wewnętrznym nr 5/2018
Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy oficer portu
do spraw służby ruchu – kierownik zmiany
Kapitanat Portu Gdynia
Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Gdynia
Miejsce wykonywania pracy - pełen adres: ul. Polska 2, 81-339 Gdynia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy zmiany
 kierowanie kontrolą ruchu statków
 kontrolowanie zgłoszeń wejść i wyjść statków oraz akceptowanie zgłoszeń po sprawdzeniu ich prawidłowości i kompletności
 organizowanie i nadzorowanie wykonywania kontroli portu przez podległy personel
 kontrolowanie obsady pilotowej i holowniczej oraz spełniania warunków Kapitana Portu wydanych dla nietypowych zestawów
holowniczych, wprowadzania/wyprowadzania do/z portu jednostek ponadgabarytowych, wodowań statków, przeładunku materiałów
niebezpiecznych, imprez sportowych oraz innych warunków wymaganych przepisami
 kierowanie wstępnymi czynnościami dochodzeniowymi w wypadkach morskich prowadzonymi przez pracowników zmiany
 prowadzenie dokumentacji zapisów służby dyżurnej
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
wykształcenie: wyższe profilowe morskie na kierunku nawigacyjnym
doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku oficera portu

dyplom starszego oficera pokładowego

komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)

posiadanie świadectwa operatora ARPA

posiadanie świadectwa operatora GMDSS na obszarze A1

umiejętność kierowania zespołem

umiejętność działania w sytuacjach stresujących

umiejętność obsługi komputera
WYMAGANIA DODATKOWE

dyplom kapitana żeglugi wielkiej

prawo jazdy kat. B

bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
Wymagane dokumenty i oświadczenia
formularz aplikacyjny
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (o ile wcześniej nie zostały włączone do dokumentacji kadrowej)
kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (o ile wcześniej nie zostały włączone do dokumentacji kadrowej)
kopie innych dokumentów, które kandydat uzna za istotne dla przebiegu procesu naboru

Termin składania dokumentów: 18/06/2018
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
Kancelaria Ogólna
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
z dopiskiem: Informacja o naborze wewnętrznym nr …………………
Inne informacje

lub elektronicznie na adres: kadry@umgdy.gov.pl

 oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Morskiego w Gdyni lub na
adres poczty elektronicznej: kadry@umgdy.gov.pl)
 aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3 888,22 zł
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 58 355 36 40 lub 58 355 31 75
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obowiązuje od: 29.12.2017r.

